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Město Březová informuje
Rozhledna
Naše město se rozhodlo vybudovat ve spolupráci s Pardubickým krajem nákladem
450 000 Kč rozhlednu na jednom ze zastavení naučné stezky nad Březovským náměstím.
Získali jsme částku ve výši 200 000 Kč určenou na podporu cestovního ruchu. Zbylou částku
poskytneme ze svých finančních prostředků.
Rozhledna bude dřevěná, vyztužená ocelovými táhly. Výška je projektována na 20 m
S realizací počítáme na přelomu léta a podzimu, tak abychom stihli krásné babí léto.
Mgr. Martin Kiss

Březovský chléb
Každým dnem se připravuje otevření Pekařství Moravec ve Březové nad Svitavou na
Moravském náměstí. Jistě jste zaznamenali, že dům prošel a stále prochází zásadní
rekonstrukcí včetně úpravy okolí. V den otevření bude na trh uveden nový výrobek –
Březovský chléb. Věříme, že i tato událost, navazující na starou vyhlášenou tradici, přispěje
ke zviditelnění celého města a ke zvýšení patriotismu.
Mgr. Martin Kiss

Povodně
Rádi bychom poděkovali všem subjektům, které nám pomohly při řešení krizového
povodňového stavu. Zvláštní ocenění si jistě zaslouží březovští hasiči, kteří obětovali ze
svého času mnoho hodin k výkonu svého poslání. Jejich snaha byla oceněna též ministrem
vnitra, panem Bublanem, který jim v Praze slavnostně předal poděkování.
Při takovýchto pohromách se většinou projeví duch solidarity a spolupráce. Nebylo tomu
jinak ani teď. Pomoc nabídli místní podnikatelé a firmy. Mateřské škole a městu se dostalo též
podpory finanční a materiální.
Určitě bychom chtěli vyzdvihnout solidaritu naší spřátelené Březové u Sokolova, která
nám k odstranění následků povodní poslala hasičskou jednotku. Zatupitelstvo města
vyčlenilo ze svého rozpočtu částku 50 000 Kč. Za to jim patří ohromný dík.
K zamyšlení nás přivádí fakt, že největší pomoc přichází z 350 km vzdálené Březové u
Sokolova a ne z okolních nepostižených obcí.
Mgr. Martin Kiss

ČOV
Projekt čistírny odpadních vod v Březové nad Svitavou je zcela dokončen a připraven
k zadání zakázky. V loňském roce jsme žádali o podporu tohoto projektu z evropských fondů.
Naše žádost byla zaregistrována a čeká na schválení a na přidělení prostředků.
V roce 2006 byla vyčleněna na tento typ staveb relativně malá částka – 600 mil. Kč, což je
asi na pět staveb v celé republice. Větší finanční částky budou EU rozděleny pro období
2007–2010, kdy se bude do výstavby investovat každý rok až 29 miliard korun. To bude ten
pravý okamžik pro nás. Chceme, aby kvůli výstavbě čistírny odpadních vod a kanalizace
nedošlo k zásadnímu zvýšení stočného. Již dřívější usnesení zastupitelů města stanovuje
částku k dofinancování stavby na hranici
10 000 Kč. Toto je suma, kterou lze rozložit do
delšího časového období tak, aby zůstala zachována ekonomická možnost k napojení všech
nemovitostí.
Mgr. Martin Kiss
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Volby do Poslanecké sněmovny 2.-3.6.2006 ve Březové nad Svitavou
Ve volebním okrsku Březová nad Svitavou je celkem 1 268 oprávněných voličů. Při
letošních volbách do Poslanecké sněmovny bylo voličům vydáno 797 obálek, ve Březové nad
Svitavou byla tedy volební účast 62,85 %. Voliči odevzdali 797 obálek, platných bylo 792
hlasů.
Platné hlasy
Kód Název strany
Počet hlasů
%
1
Strana zdravého rozumu
6
0,75
3
Balbínova poetická strana
0
0,00
5
Právo a Spravedlnost
1
0,12
6
NEZÁVISLÍ
3
0,37
8
Koruna Česká (monarch. strana)
1
0,12
9
Občanská demokratická strana
236
29,79
10
Česká strana sociálně demokratická
294
37,12
11
SNK Evropští demokraté
8
1,01
12
Unie svobody – Demokratická unie
8
1,01
14
Pravý Blok
10
1,26
15
4 VIZE – www.4vize.cz
2
0,25
17
Moravané
0
0,00
18
Strana zelených
34
4,29
20
Komunistická str. Čech a Moravy
122
15,40
21
Koalice pro Českou republiku
4
0,50
22
Národní strana
2
0,25
24
Křesť. demokratická unie – Čs. str. lid.
56
7,07
25
NEZ. DEMOKRATÉ (předs. V. Železný)
3
0,37
26
STRANA ROVNOST ŠANCÍ
2
0,25

PEKAM – nové bytové jednotky ve Březové n. Sv.
Firma PEKAM, s. r. o., bude realizovat novou výstavbu ve Březové nad Svitavou. Cílem
tohoto projektu je zajistit výstavbu malometrážních bytů (tzv. startovacích bytů) o velikosti 32
– 75 m2, s cenovou dostupností cca kolem 16 500 Kč za 1 m2. včetně patřičného vybavení.
Byty jsou určené k prodeji do osobního vlastnictví.
Postup při rezervaci bytové jednotky je následující: Je nutno vyplnit dotazník firmy
PEKAM, vybrat si konkrétní bytovou jednotku, vypsat údaje potřebné k zajištění financování
bytové jednotky bankou, údaje nezbytné k sepsání rezervační smlouvy na vybranou bytovou
jednotku a smlouvy o budoucí smlouvě kupní a složit zálohu ve výši 50 000 Kč.
Termíny realizace jsou následující:
Projekční práce
do května 2006
Zahájení stavebních prací
červenec–srpen 2006
Dokončení hrubých stavebních prací
říjen– prosinec 2006
Instalace vnitřních zařízení
prosinec–červen 2007
Dokončení profesí a drobných prací
srpen– září 2007
Předání bytů
říjen–prosinec 2007
Bližší informace získáte v případě zájmu na webových stránkách www.pekam.com, na tel.
465 320 042 (firma PEKAM), nebo na MĚSTSKÉM ÚŘADĚ.
J. P.
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Čtenáři nám píší
ZLOČIN A TREST
Toto dílo nejen Dostojevskij psal,
ale i můj život řekl pal.
Střel střelu svou do živého mířenou,
ať zasáhnout má cílenou,
mou metu kýženou.

O lidech ostatních,
proč nepřemýšlíme o vlastních?
Proč ničíme sebe?
Mě špatný vzduch zebe.
Škoda lesů kde hojnost je,
lhostejně je míjeje?
Sprostě je ničíme
a na následky myslíme?

Zločin a trest je dílo velké,
v boji jedince proti společnosti křehké.
Hřešte lidé hřešte,
já volám treste,
přijď a ukaž lidem svou,
pravou stránku podstatnou.

Ne! Les je láska sama,
život je jen padlá dáma.
Dáma se zničeným bytím,
krev cizí nezmizí rukou mytím!
Lide zdejší buď sobecký,
mysli jen na sebe.
Život jiných netýká se tebe!

Zločinem je pravda řečená,
trestem je duše lidská do hrobu vržená.
Co s bídným životem?
Já zakončím ho s protestem.
Protestem mým je pravda,
bohužel znělá do prázdna.

Zločinem je žití zde,
trestem není žít jinde.
Raději zmizet v moři,
než utopit se v hoři.

Chci vám říci jen,
kruté pravdy strašný sen.
Proč řeči falešné,
jak divé růže plané?

Zvedám kotvy pluji dál,
válku proti vám,
duši své vymlouvám!!!

Šíříme smyšlené osudy
jak nesířené sudy,

Marcel Báča

Vzpomínka stará 50 let
Na začátku terénních závodů v Březové nad Svitavou v roce 1956 požádal tehdejší předseda
březovského automotoklubu pan Karel Vrba svitavské terénní závodníky, pány Sedláčka
Adolfa, Musila Vladimíra a Karla Konráda, zda by nepřijeli i do Březové a nepomohli
s vyhledáváním tratě pro terénní závody. Jmenovaní závodníci přijeli tehdy po vlastní ose do
Březové. Já jel s nimi jako doprovod na civilním motocyklu a vezl nezbytné nářadí pro
eventuální opravy značně poruchových terénních motorek. Trať za koupalištěm byla velice
vhodná pro pořádání motocyklových terénních závodů. Vytyčení a odzkoušení tratě pro
zkušené svitavské závodníky nebyl žádný problém. Obětavých svazarmovských dobrovolníků
byl v Březové vždy dostatek, takže se ještě v roce 1956 jel první závod. Druhého ročníku
v roce 1957 jsem se již zúčastnil ve třídě 175 ccm i já. Pozdější roky jsem startoval ve třídě do
350 ccm. V roce 1961 jsem byl požádán výborem březovského autoklubu, zda bych
nedomluvil s tehdejším zkušebním jezdcem pražské Jawy a reprezentantem Československé
republiky Františkem Rónem návštěvu březovských tratí. Při té příležitosti proběhla
v kulturním domě beseda o zahraničních terénních závodech a obchodních propagačních
cestách. Po 50 letech se opět vracím do motokrosového areálu „Březovských strání“, abych
doprovodil svého vnuka, který pojede „Pohár Vysočina“, a zároveň budu vzpomínat na
začátky a obdivovat práci březovských pořadatelů.
Váš obdivovatel a motoristický veterán Jan Pokorný

Zajímavosti o výtvarném umění v našem městě
Ve farním chrámu sv. Bartoloměje se nachází:
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1. Nástěnné obrazy sv. Rochuse a sv. Šebestiána od malíře Jana Kristiána Hankeho –
malíře narozeného v Janovicích u Rýmařova.
2. Oltářní obraz sv. Jana Nepomuckého je od malíře Leopolda Leucherta. Byl malířem
ve Svitavách.
3. Oltářní obraz Neposkvrněného početí Panny Marie od malíře Jana Tomáše Pistanera –
malíře v Jihlavě.
4. Obraz sv. Bartoloměje od malíře Karla Schönbrunnera malíře ve Vídni.
5. Oltářní obraz Neposkvrněného početí, též od malíře Karla Schönbrunnera.
6. Obraz bočního oltáře – Nejsvatější trojice od Františka Karla Silvestra – byl malířem
v Moravské Třebové, zemřel r. 1790.
7. Obraz hlavního oltáře, sv. Bartoloměj – od Františka Wernera, byl malířem v Březové,
zemřel r.1820.
R. D.

Další zajímavosti z Březové nad Svitavou
Dne 27. 12. 1916 mezery za tečkami, také upravit mezery v textu, jsou tam nějaké navíc
(90 let) zemřel konsistoriální rada, děkan a farář v. v. mezery za tečkami v Sovinci u
Rýmařova. Byl od 3. 2. 1887–15. 3. 1902 mezery za tečkami, udělat místo spojovníku
pomlčku (15 let) farářem v Březové nad Svitavou. Za jeho působení byl postaven „Katolický
dům“. Z Březové nad Svitavou odešel do města Libavy.
R. D.

Poděkování
Děkuji panu Václavu Vopálenskému za televizor, který věnoval Městské knihovně ve
Březové nad Svitavou.
J. P.

Proběhlo
Ovocná alej ve Březové nad Svitavou
Na Den Země, byl krásný slunečný den, se sešlo asi 100 lidí, kteří si chtěli zasadit „vlastní
strom mezeru“. Bylo vysázeno cca 120 stromků různých druhů. Jsme moc rádi, že přišlo
hodně dětí a že se s velkým zájmem a zaujetím pustily do sázení stromků. nechat jednu tečku,
zmenšit písmo na dvanáctku
Chtěli bychom poděkovat panu Ing. Hronovi – organizátorovi celého projektu, panu
Zdeňkovi Janků za odbornou pomoc, panu Vojtěchu Tučkovi a Aleně Tučkové za vydatnou
pomoc při organizaci, za ozvučení panu Liboru Trojanovi a SDH za zajištění občerstvení.
Děkujeme všem, kteří se této akce zúčastnili, a pevně věříme, že se nenajdou
stromkuchtiví vandalové a „pěstitelé ovoce“, kteří mezeru by chtěli naše dílo pokazit.
Převzato z webových stránek města

Otvírání studánek
Dne 23. 4. 2006 se připojilo 24 dětí a několik dospělých k oslavám Dne Země již tradiční
akcí: OTVÍRÁNÍ STUDÁNEK.
Sešli jsme se u Mateřské školy, abychom společně absolvovali část nové naučné stezky.
Děti rozdělené podle věku na Mravenečky, Liščata a Orly plnily cestou různé úkoly, hrály
výtvarné, pohybové i ekologické hry. Cílem byla studánka, kterou jsme symbolickým klíčem
a pěknou básničkou otevřeli. Tím ale ještě odpoledne zdaleka nekončilo. V „hasičárně“
všechny účastníky čekalo zasloužené občerstvení a veselá Aprílová pohádka v podání
divadélka JO-JO. Poděkování patří všem organizátorům a účastníkům.
Převzato z webových stránek města

Aktuality ze ZŠ
Březen
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ZIMNÍ POZOROVÁNÍ PTÁKŮ U KRMÍTEK
Letošní zima, jež byla neobyčejně krutá, znepříjemnila život mnoha druhům živočichů a ptáků, kteří se pro
silnou vrstvu sněhu a mráz nedostali k trávníku a semenům plevele.
Každý, komu není lhostejný osud bezbranných tvorů, se mohl podílet na přísunu tolik potřebné ptačí potravy.
Ornitologové ze ZO ČSOP Česká Třebová Podorlicko společně se žáky základních škol pozorovali chování
vyhladovělých ptáků u předem připraveného krmítka.
Z naší školy se zajímavého projektu chopili Dagmar Křivková, Lucie Štoudková, Kristýna Lukášková a
Zdeněk Kotoulek ze 7. třídy. Mladý ochránce přírody poslal 10. 3. 2006 také údaj o množství zkrmeného semene
– jde o úctyhodných 9 kg.
Jiří Macháň ze 3. třídy navíc příběhem O lakomé sýkorce, jíž se nevyplatila nepřejícnost, potěšil všechny
členy ZO ČSOP.
JAK SE ZACHRAŇUJE ZEMĚ
Dne 6. 3. 2006 si divadlo Piškot z Prahy připravilo pro 3. - 5. třídu představení věnované ochraně životního
prostředí s názvem Jak se zachraňuje Země.
Cirkusoví klauni poradili žákům z 1. stupně, jak si za hrst dobré vůle, kousek humoru, trochu odvahy a
špetku skromnosti vždy a všude vytvářet čistou přírodu.
Pořad výrazně přispěl k rozvoji environmentální etiky.
NAPŘÍČ AUSTRÁLIÍ
Austrálií – jedním z nejmenších světadílů – putovali žáci 2. stupně 7. 3. 2006 v rámci přednášky konané
v Základní umělecké škole v Březové nad Svitavou.
Za neodmyslitelného přispění manželů Špillarových „projížděli“ západním územím Austrálie a postupně
vstřebávali místní pestrou faunu a flóru.
Jednotlivé ukázky pro nás exotického prostředí cestovatelé doplňovali poutavým výkladem. Neopomněli
žáky upozornit na zdejší buš, v níž byl natočen dnes již klasický film Krokodýl Dundee.
V závěru přednášky byli žáci pozváni na další zeměpisné toulky neznámými krajinami.
KLOKAN 2006
ZŠ se 20. 3. 2006 zapojila do celostátní matematické soutěže „Klokan 2006“. Žáci 2. – 9. třídy během ní
prokazovali nejen své matematické vědomosti, ale zejména logické myšlení.
Soutěž byla rozdělena do následujících kategorií: Cvrček pro 2. a 3. třídu, Klokánek pro 4. a 5. třídu,
Benjamín pro 6. a 7. třídu a Kadet pro 8. a 9. třídu.
Většina žáků přistupovala k zadaným úkolům zodpovědně a z dosaženého počtu bodů čišela upřímná radost.
DOBA MĚST A HRADŮ
Městské muzeum a galerie Polička si pro žáky základních škol připravily výstavu „Doba měst a hradů“, která
vznikla v rámci programu MUZEUM A ŠKOLA.
Letošní expozici navštívili žáci 7. třídy, jimž bylo umožněno nahlédnout do skutečného dne lidí žijících ve
středověku.
Návštěvníci zhlédli figurínu pěšího bojovníka, postavy v mužském brnění, drátěné košile, přilbice, meče,
bijáky i jiné zbraně, které mohli vzít do rukou a vyzkoušet. Dívky se zaměřily na neodolatelné modely gotických
šatů a klobouků.
Výstava byla oživena středověkými hudebními nástroji a ukázkou tvorby gotického obrazu.
Děti se mohly podepsat seříznutými husími brky, vytvořit si vitráž ze skleněných čtverců nebo si zahrát
dobové stolní hry.
Dokonalý prožitek umocňovali průvodci odění do středověkých kostýmů.
MŮJ OBLÍBENÝ STROM
V měsíci březnu vyhlásil Český zahrádkářský svaz výtvarnou soutěž „Můj oblíbený strom“.
Děti malovaly a dotvářely stromy, jimiž demonstrovaly svůj vztah k opravdovým „dárcům života“.
Nejzdařilejší práce nesou jména Elišky Macháňové z 1. třídy, Dominiky Škeříkové z 2. třídy, Jiřího Macháně a
Miroslava Kejdy z 3. třídy.
NOC S ANDERSENEM
Ze čtvrtka 30. 3. na pátek 31. 3. 2006 se většina 6. třídy zúčastnila akce Noc s Andersenem.
Třináct nadšenců nocovalo ve školní družině za doprovodu paní učitelky Jany Illové a paní ředitelky
Bohuslavy Zelené.
Před půl šestou odpoledne se žáci začali shromažďovat před budovou školy a toužebně očekávali, vybaveni
spacími pytli, karimatkami, batohy a nejbáječnějšími pochutinami, kdy se otevřou dveře do světa pohádek.
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Nejprve si přítomní společně osvětlili jméno Hanse Christiana Andersena. Do tvorby projektů, které
zachycovaly život a dílo dánského spisovatele, se vrhli s nelíčeným elánem. Při náročném zpracovávání se žáci
inspirovali pohádkou Malá mořská víla.
Po několika hodinách společné činnosti vytvořili mladí „pohádkologové“ ucelený obraz velikánova života i
jeho uměleckého díla.
Nejzdařilejší práce příští den věnovali Knihovně v Březové nad Svitavou.
KULINÁŘSKÉ UMĚNÍ
V rodinné výchově se žáci 7. třídy učí základům správné výživy, hygieně a vedení domácnosti.
V rámci vyučování připravili pomazánku na chlebíčky, která sklidila nemalý úspěch.
· Rybí pomazánka
3 krabičky sardinek
2 tvarohy (250 g)
1 pomazánkové máslo
1/2 másla Zlatá Haná
2 lžíce hořčice, sůl, nakrájená cibulka
Vše rozmixovat, vyšlehat, namazat na veku a ozdobit paprikou, rajčetem a petrželkou.

Duben
HOLICE
Pěvecký sbor Březováček složený z žáků 1. stupně ZŠ se 11. 4. 2006 zúčastnil krajského kola XVI. celostátní
přehlídky školních dětských pěveckých sborů.
Do kulturního domu v Holicích přijeli členové Březováčku v nejlepší hlasové a pohybové kondici, o čemž
během soutěžního vystoupení přesvědčili nejen posluchače v sále, nýbrž i tříčlennou odbornou porotu.
Písněmi Den naruby, Vosa a bodlák, Koňské boogie dosáhli zpěváci v I. A kategorii na vynikající zlaté
pásmo.
ÚKLID PARKU
Žáci 2. stupně ZŠ se 12. 4. 2006 pustili do jarního úklidu zdejšího parku.
Pomocí košťat a hrábí svedli vítězný souboj s líně se povalujícími odpadky a vyčerpanou přírodou.
Za necelé dvě hodiny intenzivní práce se okrasný pozemek pochlubil nově střiženým „kabátem“.
MEDVÍDEK ŤUPÍNEK
Pohádkové vyprávění o medvídku Ťupínkovi zhlédly děti 1. a 2. třídy 19. 4. 2006 v divadle Trám ve
Svitavách.
Představení v podání pražského Divadla Matěje Kopeckého předestřelo život malého Ťupínka, který prožívá
stejné radosti a starosti jako kterýkoli kluk. Umí objevovat nové věci, na všechno se stále vyptává, umí i trošku
zazlobit. A co víc?
Má obrovské tajné přání - mít vlastní zvířátko!
Zcela náhodou a nečekaně se touha změní ve sladkou skutečnost. Zatoulaný pejsek, o něhož se začne
medvídek potají starat, mu pomůže v napínavém souboji se zlou liškou a poté se stane Ťupínkovým
nerozlučným kamarádem.
DEN ZEMĚ
Den Země, jenž připadá na 22. dubna, oslavili žáci ZŠ už 21. 4. 2006 promítáním filmů s ekologickou
problematikou, následnou diskuzí a konkrétními činnostmi ve prospěch planety Země.
ABCD Ekologie aneb Životabudič upozornily na největší prohřešky vůči životnímu prostředí a nabídly škálu
možností, jak se člověk může k přírodě chovat šetrněji.
Žáci se zamýšleli i nad tříděním odpadů. V rámci projektu navrhli nápaditou řadu přitažlivých odpadkových
košů, které by mohly v budoucnu rozzářit okolí školní budovy.
Den byl završen pečlivým úklidem školní zahrady a výsadbou darovaných keříků.
Ke svátku naší planety si Jiří Macháň z 3. třídy připravil moderní pohádku.
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PŘÁNÍ PRO ZEMI
V nekonečném vesmíru, když ještě nebyl člověk a nebyly žádné rakety, se ve sluneční soustavě zrodila
zeměkoule.
Sluníčko, její matka, se radovalo a pozvalo všechny příbuzné planety na její křtiny. Byl tam Saturn, Merkur,
dokonce i velký Jupiter. Byly tu všechny planety ze sluneční soustavy, chyběla jen planeta Verka.
Ta pozvána nebyla a ze zlosti přemýšlela, jak se matce Slunci pomstít.
Země se zatím rozrůstala a byla čím dál víc zralejší. Velmi ráda se hýbala kolem Slunce. Ráda tancovala, a
tak se točila a točila.
Na Zemi se vytvořily skály, vyrostly stromy a pomalu, ale jistě se vyvíjel člověk. Mezitím zlá planeta Verka
měla plán.
Jednoho dne, kdy se Slunce právě nedívalo, se Verka představila Zemi jako teta. „Jak se daří, milá Země?“
zeptala se . „Hm, dobře,“ řekla Země. „Mohu člověku něco pošeptat ?“ zeptala se Verka. „Ano, ale jen chvíli,“
řekla Země.
Verka se shýbla a poradila člověku, ať buduje továrny, ať ničí ozonovou vrstvu, ať kácí tropické pralesy. A
tak člověk udělal, co mu Verka řekla.
A Země onemocněla. Jupiter namíchal na hvězdných váhách pro Zemi lék. Ale ten nepomohl. Saturn se
rozzlobil, Verku vyhnal a hvězdy musí každý večer za trest svítit.
Člověk musí vyléčit Zemi sám – a musí se velmi snažit!
Přeji Ti, Země, ať se uzdravíš!
DOPRAVNÍ SOUTĚŽ
Každý zajisté ví, jak někteří řidiči bezohledně vystupují na veřejných komunikacích. Za jejich nevhodné
chování zpravidla nesou následky nevinní.
Výchovu nejmenších účastníků silničního provozu prohlubovala 26. 4. 2006 dopravní soutěž, jež na ZŠ
probíhá každý rok.
Žáci 5. až 8. třídy nejprve odpovídali na testové otázky zaměřené na dopravní značky, situace na
křižovatkách a na znalosti ze silničního provozu.
Následovala jízda zručnosti, při které soutěžící prokazovali nabyté dovednosti. Jízda jednoduchým a
složeným koridorem, slalom, složený slalom, průjezd osmičkou, přenesení pohárku s vodou, průjezd brankou a
zastavení na metě působily některým nemalé potíže.
A kteří žáci patří k nejschopnějším cyklistům?
V kategorii 5. až 6. tříd získal 1. místo Michal Kovář (6. tř.), 2. příčku Lukáš Striegler (5. tř.) a 3. pozici
Tomáš Janků (6. tř.), v kategorii 7. až 8. tříd se nejlépe umístily žákyně 7. třídy v pořadí Jana Lidmilová, Petra
Lišková a Monika Pásková.

Z 3. ročníku přehlídky divadelních souborů „Sněhový Brněnec“
Vítězné představením přehlídky - nominace na KDP (Krakonoův divadelní podzim)Chvaletické divadlo JEN TAK Chvaletice – představení „Ve mlejně“
K výběru na KDP byli doporučeni:
1. JDO “Jaroslav“ Luže – představení „O myších a lidech“
2. DS E. Vojana Brněnec – představení „Motýli“
Diplom jako cena za herecký výkon byl udělen paní Miladě Pavlasové (DS E. Vojana
Brněnec) za roli pí Bakerové v inscenaci „Motýli“.
Čestné uznání bylo uděleno:
Dušanu Blažkovi (DS E. Vojana Brněnec) za roli Dona Bakera v inscenaci „Motýli“ a
Sylvě Ježové (DS E. Vojana Brněnec) za roli Jill Tannerové v inscenaci „Motýli“.
V anketě diváka, která byla v rámci přehlídky vyhlášena, se DS E. Vojana Brněnec se
známkou 1,08 umístil na druhém místě (hned za Chvaleticemi).

Oslavy 70 let ochotnického divadla v Lidovém domě Moravská Chrastová
V sobotu 20. května t. r. mezera se v Lidovém domě Moravská Chrastová sešlo přes stovku
přátel a členů DS E. Vojana Brněnec (i bývalých) u příležitosti oslav 70 let ochotnického divadla na
jevišti této budovy. Osobně jsme pozvali kolem 80 členů DS, 40 věrných diváků a na 20 sponzorů. Pro
všechny ostatní byl vstup volný. Ve velkém sále u stolů s připraveným občerstvením jsme strávili
více než čtyři krásné hodiny, během nichž jsme se bavili při ukázkách z uváděných her a při
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písničkách v doprovodu živé kapely učitelů LŠU Letovice. Účinkovaly čtyři generace divadelních
nadšenců od 6 do 80 let v pořadu časově chronologicky seřazeném podle údajů, které jsou dlouhodobě
pečlivě vedeny v kronice souboru. Vše bylo průběžně provázeno zajímavou a krásnou projekcí
starých fotografií a diapozitivů. Divadelní kroniku jsme si mohli prohlédnout v malém sále Lidového
domu, kde byla připravena výstavka kostýmů, rekvizit, fotografií, ocenění i historické divadelní
techniky. Na jevišti se vystřídala řada účinkujících v pořadu, který byl s úsměvem a elegancí
moderován Vlastou Datinskou a byl průběžně doplňován vstupy Karla Adámka a Dušana Blažky.
Jejich poznámky, glosy a „veselé příhody z natáčení“ rozesmály všechny a byly vyzrazeny mnohé
trapasy. Několikrát vstal celý sál a aplaudoval při oceňování zasloužilých členů souboru. Bylo předáno
30 kytiček a upomínkových rámečků s odstřižkem staré opony z roku 1935, hrnečky s obrázkem
Moravské Chrastové a několik hodnotných cen za výjimečné zásluhy o zasloužit se o něco, tedy
zásluhy o soubor. Kazeta s ústřižkem opony byla předána Obci Brněnec vymazat „na“ za dlouholetou
a vstřícnou zřizovatelskou činnost. Večerní zábavě s tancem předcházela dražba krásné kazety
s oponou a byla přiklepnuta částce 15 000 Kč (Mgr. Jan Havlíček, starosta, předal hotovost na místě).
Polovina částky byla poukázána nadaci POMOZTE DĚTEM – KUŘE. Dvěma stávajícím obětavým
členům souboru bylo umožněno provést otisk levé dlaně do krásných kachlů ve tvaru hollywoodských
hvězd, které se stanou součástí divadelního archivu, nebo chcete-li síně slávy.
Strávili jsme překrásné odpoledne a večer. Úsměv na tvářích nás všech často přerůstal
v neutuchající smích a v zápětí byl vystřídán slzami v očích. Slzami štěstí a dojetí při vystoupení dětí
nebo těch starších herců. Vyprávělo se, vzpomínalo, jak už to mezi přáteli bývá. Přijeli z celé ČR
(Brno, Praha, Liberec aj.) a čas běžel příliš rychle.
Scénář setkání byl nějaký čas připravován. Chtěli jsme ve 2–3 hodinách připomenout historii
ochotnického divadla v Brněnci. To, že se program díky improvizacím a spontánním reakcím celé
sešlosti protáhl přes čtyři hodiny, svědčí o skvělé atmosféře, zájmu o divadlo a přátelských vztazích
kolem něho. Záměrem celé akce byla snaha načerpat do časů příštích hodně potřebné energie a elánu.
Pokud se nám to podařilo, tak jsme moc spokojeni. Patří za to velký dík vám všem: divákům, hercům
a také sponzorům, ať už bydlí kdekoli.
A někdy příště se těšíme s vámi všemi NA SHLEDANOU .

M. Pavlasová , ved. DS E. Vojana Brněnec

Každoroční výlet seniorů
25. května 2006 absolvovali březovští důchodci jednodenní výlet. Navštívili zámek
v Lysicích a arboretum v Boskovicích. Díky pečlivě připravenému program a vydařenému
počasí byli všichni se zvolenou trasou velmi spokojení.
Senioři děkují MĚSTSKÉMU ÚŘADU za zaplacení autobusu a již nyní se těší na výlet,
který proběhne příští rok.

Nenudné výtvarné odpoledne
Vážení čtenáři občasníku,
možná si ještě vzpomenete, že v neděli dne 7. 5. 2006 proběhlo v sále Památek "nenudné
výtvarné odpoledne". Malí i velcí návštěvníci mohli vyzkoušet mramorovací techniku, výrobu
různých druhů přání z papíru a provázků, kdo chtěl, naučil se co je to a jak se kreslí a vytváří
indické mandaly. Možná si také vzpomenete na to, že na plakátcích bylo napsáno, že spojily 2
a 2 "dobré duše" a bllíže bude o tomto odpoledni napsáno v nejbližším čísle občasníku.
Nyní tedy vysvětlení: sešly se paní Julie Chlebečková a Markéta Volečková (nyní již
Slezáčková), aby vymyslely pěkné odpoledne pro děti při příležitosti nastávajícího Dne
matek. Požádaly pana Františka Monharta a Jana Slezáčka (ony druhé dvě "dobré duše"), aby
je při jejich nápadu podpořili. Dopadlo to výborně: Pan Monhart se postaral o občerstvení a
firma MAD PAPÍR, a.s., jíž je pan Slezáček zástupcem, poskytla finanční prostředky na
nákup výtvarného materiálu. Oběma pánům touto cestou srdečně děkujeme!
Předchozí vysvětlení budiž pro některé z Vás malým zamyšlením či pobídnutím. Každý z nás
je v něčem lepší než ostatní, každý může něco předat, třeba našim dětem. Ať už se jedná o
znalosti z různých oborů lidské činnosti, ruční práce nebo jiné dovednosti, dovolujeme si vás
tímto požádat: neváhejte, hledejte kolem sebe další dobré duše a podělte se o to co umíte s
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ostatními podobnou formou, jakou jsme to učinily my jednoho květnového odpoledne.
Odměnou vám bude dobrý pocit z poctivě odvedené práce...
Zdraví vás Julie Chlebečková, Markéta Slezáčková

Super barvy, moderní kreace ve střihu a příjemné posezení
nabízejí

J J
Kadeřnictví Eva Rösslerová

Kadeřnictví Lenka Kovaříková

Pražská 247, Březová nad Svitavou

Brněnská 173, Březová nad Svitavou

Tel: 737 543 685

Tel: 737 44 22 00

Proběhne:
Setkání Březových
Sraz Březových proběhne tentokrát 29. 7. ve Březové u Slušovic ve Zlínském okrese.
Konat se budou tradiční turnaje v kopané a hasičské soutěže. Z organizačních důvodů
v letošním roce odmítl pořadatel konání volejbalových a nohejbalových turnajů. mezera za
tečkou Předpokládáme, že na setkání Březových budou vypraveny opět dva autobusy.
Zájemci o účast získají bližší informace na MÚ.

Zprávy z AMK Březová
Automotoklub Březová nad Svitavou
vzpomene padesátého výročí prvního
motokrosového závodu v Březové nad Svitavou za koupalištěm v sobotu 26. 8. 2006 na
Moravském náměstí.
K výročí bude vydána brožura zachycující historii uplynulých let.
Vrcholem sezóny bude poslední závod Mistrovství České republiky SIDE a terénních
čtyřkolek 30. 9.2006.
Výbor AMK Březová nad Svitavou

Třetí setkání veteránů „březovské kopané“
Zveme všechny příznivce na 3. setkání veteránů „březovské kopané“, které se uskuteční
jako každý rok 5. července 2006.
Začátek je ve 13.00 hod. na stadionu TJ Sokol Březová nad Svitavou.
Od 18.00 hraje skupina „KAVKY“ z Jevíčka
TJ Sokol Březová nad Svitavou

Nohejbalový turnaj trojic HADICUP
Jak se již stává tradicí, poslední červnovou sobotu pořádá nohejbalový oddíl TJ SOKOL
pod záštitou starosty města p. Kisse nohejbalový turnaj trojic HADICUP. Nejinak je tomu i v
tomto roce a dne 24. června 2006 od 9.00 hod se na hřišti na Dlouhé uskuteční již 4. ročník.
Vzhledem ke stále se zvyšující popularitě tohoto turnaje a vyššímu počtu zúčastněných
družstev z Brna, Boskovic, Svitav, Litomyšle a Mor.Třebové slibuje letošní ročník opět vyšší
sportovní úroveň.
Domácí družstvo, které v loňském roce v okresní soutěži obsadilo hezké 3. místo,se chce
rovněž prosadit na stupínek vítězů, a proto věříme, že nás v hojné míře přijdou naši
spoluobčané povzbudit.
Nohejbalový oddíl TJ SOKOL Březová n.S.

Rodinná olympiáda
30. 6.–1. 7. pro vás bude připravena Rodinná olympiáda.
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Pátek 30. 6.
· 18.00–19.00 Prezentace všech zájemců o přespání ve stanovém městečku.
Zúčastnit se olympiády a přespávat ve stanech mohou děti, rodiče i prarodiče.
Podmínkou je, aby v žádném rodinném týmu nechyběl alespoň jeden dospělý,
který bude za děti ve stanu zodpovídat.
· 19.00–20.00 Stavba stanového městečka.
· 20.00–22.00 Rodinný program, výroba vlajek, hry.
(Program pro veřejnost i pro ty, kteří nebudou přespávat ve stanovém městečku.)
· 22.00 Slavnostní zahájení spojené se zapálením olympijského ohně.
(Program pro veřejnost i pro ty, kteří nebudou přespávat ve stanovém městečku.)
· 23.00 Večerka
Sobota 1. 7.
· 8.00
Prezentace
· 9.00
Zápolení ve čtyřech soutěžních disciplínách: 60 m, rodinná štafeta,
hod plným míčem, skok do dálky.
Občerstvení bude po celý den zajištěno, ozvučení pan Trojan.
Doplňkový program: nesoutěžní disciplíny.

Společenská kronika
V březnu 2006 se do Březové přistěhovali 3 noví obyvatelé,
2 občané se odstěhovali a 3 zemřeli.
Narodili se tři noví občánci - Pavla Řídká, David Šimák a Jakub Sperát.
K 31. březnu 2006 měla Březová nad Svitavou 1 641 obyvatel.
V dubnu 2006 se do Březové přistěhovalo 6 nových obyvatel,
1 občan se odstěhoval a 1 zemřel.
Narodili se dva noví občánci – Patrik Kubica a Veronika Štěpánková.
K 30. dubnu 2006 měla Březová nad Svitavou 1 647 obyvatel.
V květnu 2006 se do Březové přistěhovali 2 noví obyvatelé,
3 občané se odstěhovali a narodili se čtyři noví občánci
Michael Dobeš, Richard Mrštík, Petr Řezník a Claudie Janků.
K 31. květnu 2006 měla Březová nad Svitavou 1 650 obyvatel.
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